
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA WOLNYM STANOWISKU 

URZĘDNICZYM  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż: 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki,  adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie:  
ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email: biuro@wisloka.pl, 
- inspektor ochrony danych osobowych u Administratora to osoba wyznaczona przez Administratora 
odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych adres korespondencyjny:  
ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło, adres e-
mail: iod@wisloka.pl, 
- dane osobowe zbierane są dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji i będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji spraw związanych z procesem rekrutacji, 
- podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek ciążący na Administratorze 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, wyrażona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie 
niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących 
zastosowanie w myśl art. 221 § 4 Kodeksu pracy,  
- podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy w  
art. 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem 
ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, co skutkować będzie wykluczeniem z rekrutacji. Podanie 
dodatkowych danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne. 
 - ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania  lub usunięcia (co 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji); ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w takim zakresie gdzie podstawą przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów RODO,    
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu 
rekrutacji tj. nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wyniku naboru (w przypadku osób, które 
nie zostały zatrudnione). Oferty osób niezatrudnionych zostaną odesłane pocztą. Akta pracownika 
przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
- Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, ani do państwa 
trzeciego czy organizacji międzynarodowej,  
- Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 
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